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(periode 1-9-1974 t/m 30-9-1974)

A. Samenvatting

Aantallen incidenten, gerubriceerd naar soort:

Sabotage /vernielingen

-vernieling/beschadiging mil vtgn

-suiker, zand etc. in olie/benzine

-losse wielmoeren

-vernieling/beschadiging ander mat.

-vernieling/beschadiging afrasteringen

-diefstal/vermissing wapens /munitie

Demonstratie/oproep tot - ) .uitg. wBVD
) overige

Pamflettenacties ) uitgaande van wBVD
) overige

Diversen

Inlichtingenactiviteiten/Observaties
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B.AohterkrondgBgevens

1.Het lukte de W-BVD ook in het nieuwe Hoofdbestuur van de WDM te

infiltreren*

2„Pogingen van in WDM geïnfiltreerde extremisten om weer tot harde acties

te komen strandden op enerzijds gebrek aan actiebereidheid der leden en

anderzijds door het vroegtijdig ingrijpen van vooraf geïnformeerde com-

mandanten.
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C.Vterieel

CONFIDENTIEEL

1.Incidenten,in onderzoek bij de KMar

Nr: Datum; Onderdeel: Korte omschrijving» HesultaatJ

96

97

2008

2908

3008

OCA

17Painfbat

11 Vbdbat

0609 Ipl Budel

99 0509 42Painfbat

100

101

102

1609

1909

2808

vermissing "bajonet FAL tijdens
een oef, door dpi sld E.J.Hoef-
sloot-Schmeink,rnr 54.01.13.179

bij een huiszoeking op het adresvan
dpi sld BJV de Waal,rnr 54.06.10.
567, te Vught werd een verzameling
munitie en hand vuurwapens aangetrof
fen.
bij een huiszoeking op het adres
van de dpi sld HJ Bergman, rnr
53.08.08.044, te Den Bosch werd
eveneens een grote hoeveelheid
wapens, munitie, b ommen en granaten
alsmede onderdelen daarvan, aange-
troffen

in een van de legeringsgebouwen
heeft een brand gewoed, vermoede-
lijk ontstaan door het wegwerpen
van een brandende peuk in een pa-
pierbak.

tijdens een mie avondoef in de
Biesbosch is een geweer FAL, nr
78 900, op onverklaarbare wijze
verloren door de dpi sld LWA
Wouters, rnr 53 04 26 577

de dpi sld P J van Nieuwenhuyze ,
rnr 54 10 02 361 heeft tijdens
een mil oef in de omgeving van
Havelte zijn bajonet kwijtgeraakt

vermissing bajonet+schede door de
dpi sld GW ter Haar, rnr 52 11 06
179 tijdens een bivakoef op het
oefenterrein te

103

104

105

2509

2108

3008

45Painfbat

47Painfbat

Fort Bakkers- bewaker/hondengeleider consta-
kil teerde 's nachts dat prikkel-

draad van de omheining was door-
geknipt. Tijdens controle geen on-
regelmatigheden ontdekt.

MobCplx Ede- vernieling afrastering van genoemd
Driespromg object in de nacht can 24/25 sept.

llPainfbat

Jul v Stol-
bergkaz

(opzettelijke) beschadiging stekker-
doos IROVI voor mitr .50,gemonteerd
op YP 408

geconstateerd dat van een DAF 3t,
ingedeeld bij GRrn.Garage en gepar-
keerd op het kazerneterrein de rem-
leiding was doorgesneden.

CONFIDENTIEEL

beide "verzame-
lingen" zijn
door de KMar in
beslag genomen.

wapen .werd op
0709 door een
visser terugge-
vonden.
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C O N F I D E N T I E E L l

Nr.: Datum J Onderdeel: Korte omschrijving: Resultaat:

106

107

108

109

1209

1609

2608

0909

42Painfbat

DCI

IJPagnoie

425Infbewcie

opzettelijke brandstichting.
Dekzeil van een DAF YA 328,
kenteken KI 36-44 in brand gestoken.
Voertuig zelf was niet beschadigd.

sedert eind juli wordt uit de centra-
le wapenkamer van het OCI een pistool
Browning -nr onbekend- vermist.
bij een telling i.v.m. een overdracht
werden 2 bajonetten PAL vermist
in een mil vtg,1t, is een geweergra-
naat ontploft,waardoor 8 personen wer
den gewond.Oorzaak is waarschijnlijk
dat een scherpe granaat abusievelijk
in het voertuig is geplaatst.

2«Uitslagen KMar onderzoeken:

n.t.r*

5.Overige incidenten:
1. 2409 OCMGD

4.

7.

0209

0409

1709

435InfBewoie

GOC A-Cie

OCMGD

2808

2809

2209

48Painfbat

107Rdcie

Elias B-kaz
Ede

»s morgens tijdens het wegrijden van
2 voertuigen DAP 3t, werd geconstateerd
dat de koelwaters langen waren doorge-
sneden

vermissing geweer PAL nr 48287 door de
dpi sld PJM Willmasen,mr 54.04.16.584
vermissing bajonet FAL+ schede door
de dpi sld PJM Yermeij, rnr 54.06.24.
549

dpi sld B.de Jager,rnr 54 08 23 232,
heeft tijdens een wachtdienst 4* een
vuilniscontainer in brand gestoken, Betr,
is later met een geladen UZI-pist.mitr.
op het dak geklommen van de Willemkaz.
Heeft om plm 04.00 uur alle 10 patr.
verschoten. Eerst toen het licht werd,
ontdekte men betivop het dak. Wilde in
eerste instantie niet naar heneden komen.
Kwam eerst om 08.50 uur vrijwillig van
het dak af.

dpl. sld FWJ Veenhuizen, rnr 51 06 1 1 542
heeft op die datum met een stuk ijzerdraad
moedwillig de radiateur van zijn DAP 3t
lek gestoten. Als reden voor zijn daad gaf betr
op dat hij dan, gezien de lange leveringsduur
van een nieuwe radiateur, niet mee hoefde
met een oef naar

vermissing 30 scherpe patronen 9mm bij de
wacht van het "Geldershof" te Nijmegen.

uit de bouwkeet van een aannemer op het
kaz-terr. is een boormachine en een gas-
brander ontvreemd. ̂aderCs) hebben zich toe-
gang verschaft dmv doorknippen van een hang-
slot.In gebouw "P" werden de sloten van 2 PSÏÏ
kasten eveneens doorgeknipt «Niets kermist.



D»1 Aktiviteiten van extreme/extremistische organisaties tegen de KL

1.0p 2708 heeft te Den Haag in het pand Westeinde 46 een voorlichtingsavond
van de wBVD; plaatsgevonden, Aanwezig waren 4(0 a. s. dienstplichtigen,

2.wBVD af d Breda heeft in de afgelopen periode een eigen "Rekrutenkrant"
uitgegeven. Hierin werd o, a. aandacht besteed aam een a. s. propagandaavond
te Breda. Ëen exemplaar van dit blad werd op 1009 aangetroffen op een
legeringskamer van de Chassé*/Kloosterkazerne.

3»wBVD afd.Ede heeft -zoals gebruikelijk- aan de nieuwe lichting dienstpliol
tigen een pamflet aangeboden , bestemd voor ''alle soldaten uit Ede en de
Harskamp", waarin een oproep om een"BVD-avond over aktief zijn op de
parate hap" bij te komen wonen» Pamflet werd 0409 te Ede verspreid»

4.wBVD-Soldatenkrant nr 7 werd op 1509 verkocht nabij station te Breda.
dd 2608 vond verspreiding ervan plaats bij de ingang van de Oranje-Nas-
saukazerne te Amsterdam.

5. In de afgelopen verslagperiode is verschenen wBVD-Soldatenkrant nr 8,dd
september 1974» êrspreiding ervan vond plaats dd 1609 nabij station te
Breda en nabij de Gen de Bonskazerne te Grave

6. Op 0509 's avonds werd door de "Werkgroep voor de Vrede"-BruBsum aidaar
een "kri-tfsohe bijeenkomst over de NAVO" georganiseerd. Aantal aanwezigen
was 14*

7»Tijdens de zgn "Open dag" op de vlb Twente op zaterdag J108 werden door
het anti-NAVO-comitee-Enschede pamfletten ui tKgedeeld, getiteld "ïï neemt
nu deel aan aan NA¥0 oefening".

2»0verige activiteiten van belang voor de KL

1»0p zaterdag 28 september is in 't Harde een anti-atoombommars georgani-
seerd door PSP (afd.Epe^eerde, eventer,Apeldoorn)-Vereniging Dienstwei-
geraars-Zwaarden of Ploegijzers-Cgntrum voor geweldloze weerbaarheid en
Evangelisch politiek appel Heerde.
Volgens een verspreid pamflet kunnen meer informaties ingewonnen worden
bij de Aktiegroep "Verdom de Bom", opgericht in 1974 om verdere uitwer-
king te geven aan de ideeën van de uoegere Ban-de-Bom-groepen, zoals b. v.
de Comitées 1961,1962 en 1963 voor de Vrede en van de nog steeds aktieve
groepen zoals Greenpeace.

2, Op een der legeringskamers van het VOC te %&e werd op 2608 een VVDM-pam-
flet aangetroffen over "De Militaire Geneeskundige Dienst op de Beeckman".
E. e. a. betrof een aantal antwoorden op vragen, die eerder middels een
enquêteformulier waren gesteld.

3«0p 2908 werden in de Gen.spoorkazerne te Ermelo 2 Nieuwsbulletins van de
VVDM op publioators aangetroffen. Onderwerpen o. a. De 5 van 't Harde-
116 Cadi-Ab en Jos. Zelfde soort pamfletten werden op dezelfde dag
verspreid in de Oranjekazerne te Schaarsbergen.

4.Het VVDM afd. bestuur van de Gen.Spoorkazerne te ̂ rmelo heeft op 2908
tijdens een onderhoud met hun KazC verzocht om een demonstratie in de
kazerne te mogen houden t. b. v. dienstplichtigen van 41 Painfbat,die op
zaterdag 3108 ingeschakeld zouden worden i «v. m. een reunie van het Regi-
ment Stoottroepen.De WDM "baalpunten" t. a. v. die reunie waren*
-dpi miln worden op hun vrije zaterdag gedwongen de reunie op te luisteren
-de toegezegde een dag kompensatie voor de zaterdag is niet voldoende;
-er zijn principiële en politieke bezwaren tegen dit soort "feesten".
De KazC heeft geen toestemming verleend, ook niet nadat hij het door hem
gevraagde "operatieplan" van de WDM had verkregen. Op 3108 vond geen WDM-
actie plaats.
N. a. v. bovengenoemde gebeurtenis is door het VVDM afd. best. te Ermelo een
"ALARM-extra" uitgegeven, met als ondertitel "Stotersspeciaal". In het afd.
blad worden de voorgeschiedenis, de "baalpunten", het actieverloop en de
kompensatie nog eens uitgebreid uit de doeken gedaan.
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5»-^e VVDM afd. Seedorf/Hohne/^angemanshof heeft een pamflet opgesteld en
verspreid,waarin aandacht wordt besteed aan een te houden aktieweek van '
2 tot 9 september.In deze weesk zullen "koniaktmaten" langs de dienstplic]
tigen gaan om klachten en kritiek aan te horen.De VVDM in Weat-Duitsland
voelt zich "gepasseerd", dat in de ̂ fensienota met geen woord is gerept
over hun "Westduitse" problemen.

6.In de ^en«de Bonskazerne te Grave is een pamflet verspreid,getiteld
"Vrijland-Baalland!",n.a.v. de toekomstige grote oefening in West-Duitèla:
Aan deze pamfletverspreiding was tevens een handtekeningenactie gekop-
peld.Onder de kreten "Kompensatie voor de oefening Vrijland" en "Ik eis
een goede kompensatieregeling voor alle verloren weekend-dagen tijdens
de oefening Vrijland" konden dienstplichtigen hun handtekening plaatsen

E.Diversen

1.0p 0809 te 2J.15uur is bij de telefooncentrale van de GMdRvS-kazerne
een anonieme bommelding ontvangen.De onbekende deelde mee dat een bom
was geplaatst in een legervoertuig,dat op weg was West-Duitsland.
VerdeiB gegevens ontbreken.

/••»

2.Een aangetekend pakket, afkomstig van het Rijksmagazijn van eneesmidde-
len te Amsterdam, inhoudende 600 ampullen morphine, en bestemd voor de
Chef MGD te Arnhem,is aldaar niet ontvangen.
Er bestaat nog een mogelijkheid dat een administratieve vergissing is
gemaakt.-^en onderzoek wordt ingesteld.

F.Inlichtingenactiviteiten/Observaties

1«0p 1707 tussen 1400 en 15.00 hield zich een burgervoertuig, merk Citroen
DS,kent.67-12 UZ, verdacht op in de omgeving van de Jan van Schaffelaer-
kazerne te Eraelo.Inzittende van de auto bleek t-e zijn H.G.DEEN,geb. te
Haarlem op 22-2-1929,adres S/anenburg,Troelstralaan 81.Uit onderzoek zijn
geen bijzonderheden bekend geworden.

2. e inzittende van een met een Oostduits nummerbord gekentekende auto, merk
Wartburg, toonde op 1109 opvallende belangstelling voor de ligging van
het object X te Darp.Het betrof een inwoner van Neustadt (DDR),van beroep
monteur, die voor werkzaamheden in Steenwijk verbleef.

3.Opvallende belangstelling voor het MKC te ^egstgeest door de inzittende
van een rode Ford Capri, kenteken 55-11 NR.Naar de eigenaar van de auto
wordt een onderzoek ingesteld.
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